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APERAS MONATE

Utiligu Esp-on per korespondado_ 
Kiam antaCi nelonge la politikaj eefoj de kelkaj potencaj Sta-

toj kunvenis en M ü nchen par decidi pri paco afi milito, duin Unit]
el iii scipovis la lingvon de la aliaj, tiaein la mondo konsterniQis
pro la penso, ke tiom da suferoj povis deverii el unu iniskomp:;e-
nita vorto. La Esperantistaro rnalgoje balancis la kapojn, kaj de-
mandis sin, kiam do oni finfine ekkomprenos, ke Esp-o estas la
plej taiga kaj nepre necesa lingvo por senperaj interrilatoj inter

1-Aej diversaj popoloj.
La Esp-a ;„razetaro iam plaee mencias la grand parte varmin

klopodojn de internaciaj sciencaj kongresoj, kies partoprenantoj
sj4ertas malesperigajn lingvajn malfacilajojn. Aü i rakontas pri
Brita kantistaro, vizitanta Germanan, kaj ilia silenta interfratigo.
Silenta, ear la Britoj ne parolis Germane, kaj la Germanoj ne na-
rins Angle.

Sendube, se e iuj tiuj ei homoj -scipovus Esp-on, jam multe
da baroj estus forigitaj, kaj estus large malfermita la vojo al pli
gusta kompreno, pli efika kunlaboro, pli kora interfratigo.

ett tiaj faktoj tartten sufiCas por altiri novajn Esp- istojn en
niajn rangojn, ai-, por malhelpi la forresto de malnovaj ?

Kial do homoj, kiuj scias, ke ili ne estas naskigintaj por kiel
eefrninistroj lam intertrakti kun alilandaj kolegoj homoj, kiuj
ne scias, eu ili iam partoprenos internaciajn kongresojn, --
homaj, kiuj ne kutimas vagi tra la tuta mondo, sed kontraile, :tm
esceptokaze transpagas la landlinion, — kial do ili penus lerni
Esp-on, de kin ili neniam faros rizon en la eksterlando ? Cu nur
ear Esp-o proklarnas sin la lingvo de fratigo kaj paco ?

Ni ne provu trampi nin mem.
Certe, lailteorie Esp-o estas ideala rimedo, kaj ni diru sin-

cere : la p' lej tailga rimedo por ekkoni alilingvanojn kaj kulturi
rilatojn al ili, por disgiri la vualon de antar-ljugoj, de malfido kaj
inalSato, kiuj kuSas super nekonataj homoj kaj popolaj — por mon-
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tri, ke trans la limoj vivas homoj kun koroj kiel niaj, kun siaj es-
pero kaj maltrankvileco, kun siaj gojo kaj .Cagreno, kim siaj man-
koj kaj bonajoj. Tiu interkomprenigo certe ne malhelpos la esti-
gon de la paco inter la popoloj.

La nura Esp-o tamen ne naskos la mondpacon, ee ne se
penetros en la plej malproksiman, la plej izolitan loketon. Car
samlingveco ne necese signifas pacon : ankail sainlingvanojn la
malamo suferigas kaj trafas per familiaj disputoj, internaj

revolucioj.
La lango prezentas, kion la koro sentas ; kaj kiam la fonto

de amo estas venenita, ee Esp-o ne helpas. Kaj, se ni, pacamantoj,
lernas kaj propagandas Esp-on, tio devenas el nia konvinko, ke
Esp-o efektive ebligas nin, realigi nian celon : fari amikojn el sin
reciproke ne 'konantaj fremduloj, eviti, ke nekonataj farigos ai
restos neamataj nur pro tio, ke unu ne komprenas Ia alian.

En nia propra lando ni do nur tute hazarde devos uzi Esp-on.
Estus ja ridinde, se Flandroj inter :si, Ce renkontigo afi en kunve-
noj, pa' rolus Esperantlingve. Cu eble nia propra -lingvo ne estus
sufiCe taf.iga por servi al nia propra popolo por propraj aferoj ?
Ne, ni ne bezonas afektaion, fanfaronadon, infanajon. Car tio
estus nekontraŭdireble infariaĵo, kiu nin mokindigus, eé en la oku-
loj de senantailjuga indiferentulo. Tio ja tro memorigus 'pri la
lingvaCo, per kiu dekdu-, dektrijaraj infanoj priparolas siajn mis-
terajn projektojn, por ke profanuloj ne komprenu ilin.

La parolata Esp-o restu do Mier la muroj de la klubejo, inter
la membroj de Esp-o kongreso.

Pinglante la verdan steleton sur nian bruston, ni volas nur
montri nian fidon pri Esp-o kiel universala helplin,2..,vo, kaj sam-
tempe nian pretecon, lat:i niaj fortoj helpi fremdajn- samideanojn,
se okazo sin prezentas.

Provizore oni tamen ne devas fari al si iluzion pri eblaj ren-
kon4,Y'oj kun eksterlandaj Esp-istoj, eC se oni movigas en medio,
kie la eksterlanda element° estas multnombre reprezentata : Esp-
istoj estas preskail tiel maloftaj kiel hlankaj korvoj.

Pli ofte okazas, ke, hazarde ekviclinte la verdan steleton en
la Lutontruo. iu koijar. ulovin alparolas . « Nu ! Cu Esperantisto ?

Ankail mi okupis iii pri i, jam antaCi kelka tempo. Sed mi de-
lasis gin. Tro tempuraba !... » Sed evidente vi jam suspektas, ke
tiu manko de tempo estas nur preteksto, maniero savi la gajnon.
La kafizo de la delaso estas alia : La okazo uzi Esp-on forre'stis !
CL' do oni lernas kaj daiírigas Esp-on por paroli al si mem ? !

Eksterlande, la verda steleto ne akiras multe pli da sukceso.
Pasintsomere ni vojagis al Svisujo kaj Norda ltalujo : belega oka-
zo konstati, kiagrade Esp-o povas servi al ni dumvojage. Nu,
tiu provo estis tute seniluziiga. Ni ne sukcesis ekvidi eC unu ver-
dan steleton en la tiom kosmopolita Svisujo. Ankaii ne en Italujo,
kvankam ia Esperant-lingva turisma propagando supozigis cer-
tan disvaStigon de Esp-o. Estas vere, ke la vorto « Esperanto »
grandlitere brilas sur la oficejo de la Esp-o Centro !lala, Ce la
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ekstreinajsc.) de la moliddina Galleria Vittorio Eininanuele, Milano.
Krom tio : nenio.

ltaloj, kitij kutime interrilatas kun turistoj, parolis France ail
Germane, kiel ankaií en Venezia. Al preterpasa demando, Cu ili
ankái kelkfoje gastigas Esp-istojn, hotelistoj nee respondis.

Nu, tio ne rnirigu nin. La movado estas ankorail iom juna, la
Esp-istoj ankorafi tiel malinultnombraj. ke la sorto vere favoras
vin, se vi renkontas unu. Jen precize, kial ni faut pli intensan pro-
pagandon, kaj varbu pliajn Esp-istojn. Antaii Cio 'amen ni nepre
konservu niajn interesajn samideanojn kaj tio eblas nur, kiam,
efektive rilatante kun alilandanoj ili konvinkigos pri la utileco de
Esp-o.

Ni akceptu, ke por interparolado ni ankorail devas tro kal-
kuli sur hazardo. Tarnen ni havas ion : la raclio-elsendojn. Ni pu-
vas, ekzemple, ailskulti al la unuakvalitaj Ciulundaj elsendoj de
teatraĵoj el Paris P. T. T., se ni atas literatiiron ; ail al serio de
paroladoj pri Irlando el Atlione, al Esp-o kursoj el 1, 111 e aü aliaj
stacioj, k.t.p. Tamen ni devas rimarkigi, ke almenail du gravaj
rnalavantagoj estas kunligitaj kun tiuj dissendoj. La ailskultado
kompreneble dependas de fiksita horo. Kaj due : ee bonaj ricev-
apaiatoj ne kapablas forigi la multajn perturbojn, tiel ke plej ofte
me penindas ailskulti al malproksimaj stacioj, kvankam precize en
tm okazo, Esp-o pruvus sian veran gravecon.

La Esp-o literaturo pro tio gajnas pli profitiga : ni turnas nin
al g i, Ciufoje kiam ni tion deziras, kaj éiu perturbo estas elharita.
Tamen ankail g i montras neoportunajojn — facile .klarigeblajn,
ce te — sed estas nepridiskutebla fakto, ke pro ili, ni perdas norn-
bi;on da diligentaj Esp-istoj.

Komence ni verdire legas kelkajn librojn, ne precize pro la
libro mem, sed pli guste por lerni Esp-on. Sed tiu, kin stifiCe
scipovas la lingvon por flue legi, alie rezonas : li ne legas por lerni
Esp-on, sed lernis Esp-on por ekkoni i.a. verkojn. kiujn alie pro
lingvaj bariloj Ii ne povus atingi ; li ne fugperdos siad tempon, le-
If_alite ian originalan Esperantlingvan verkaion, atri tradukon el la

Flungara aû aliaj lingvoj ee se gi estas bona libro. Legi bo-
najn librojn, h opinias, estas tempoperdo : li nur legas la plej bo-
najn ! Cetere, tiel longe duin tiuj plej bonaj restos pli multekostaj
al tradukoj en la nacian aü alian konatan lingvon, oni certe ne
emos preferi la Esp-an tradukon.

EC Esp-aj revuoj ne kontenfigas niajn Esp-istojn. Tion pru-
vas la fakto, ke pluraj ne plu abonas: gin, ke aliaj daïirigas la
abonOn nur por subteni sian grupon, sed eC ne malfermas la revuon.
(ar, per kio neiltrala revuo povas regali siajn legantoin ? Ci Cefe
prezentas : sciigojn rilate al la enlanda Esp-a vivo pil modere
informojn pri kreskado aü malsukceso de Esp-O en la eksterlan-
do ; foje lingvan rubrikon, foje mallongan rakonton, foje versaĵon.
Unuvorte : Oni ekhavas la impreson, ke Esp-o estas proponata
kiel celo, kaj ne kiel pero por kontakti‘.7,'i kun la alilandaj vivo kaj
privivaj ideoj. Alie dirite : oni laildas la ilon, sed oni ne realigas
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la majstroverkon; por kiu gi estis kreata.
Oni povus do demandi al si, Cu ne estus pli bone, aliigi tiajn

revtiojn ? Atendu iomete ! Tio estas pli rapide dirita ol farita
la nunaj cirkonstancoj eble ne permesas tian aliigon.

Tiant ankoraŭ restas la korespondatio : kin volas praktiki
kaj laŭcele uzi Esp-on, serCu korespondanton el lando laŭ sia
elekto, kaj ekskribu ! Pri kio ? Ho, ni ne imagu, ke ni baldaŭ estos
finparolintaj. Homo estas tiom komplikita magino. Se Ii farus la
penon rigardi en si mem, li malkovrus tiom da aspektoj de sia
personeco. Li estas ja laŭvice (kvankam eble nur pogformata)
kulo, edukisto, sociologo, poli ti kisto, religiano, filozcrfo, prilitera-
tura kritikisto, folklorist°, lingvistikisto, turistu, Esperantisto, k.
t. p., k. t. p.

Tute egale, sulieos la materialo por longdaŭra intergango de
pensoj, almenaŭ se oni estas sufiCe singarda sufiĉe maloftigi la
leterojn, por lasi al la korespondanto kaj al si mem la necesan tem-
pon digesti la intergangitajn .skribajojn kaj kolekti novan materia-
Ion. SufiCus 1111L1 letero Chili monaton, ee Citin duan monaton, sed
Ciokaze penvalora estu la letero, zorge verkita, kaj... 20 gramojn
peza. Kiu disponas pri pli da tempo aŭ pli da sciemo, ne filmt al-
doni duan aŭ trian korespondanton, .kaj, se pro ia kialo la temoj
ekmankas, oni ski reciproke afable adiaŭu kaj aliloke rekomencu.

Ni konfesu, ke tiamaniere nia scio pri malproksimaj homoj nur
iom post iom estos konstruita, kio certe ne plaCos al kilt .kutimas
ui:: op ontigna up1?ti.ia4m (?[ tin ftmiuntuaid tifouttoj.u! ufris !Aan

Sed ni havas almenaŭ éi tiun avanta:gon : ke ni éerpis el
Ja fonto mem, ke ni sciigis pri amaso da detaloj, kiujn la ĵurnaloj
ne pritraktas, ke simpatia kunigilo forgigis kun malproksima sa-
mideano, kaj ke Esp-o efektivigis Ci Cion !

Ni korespondu do !
Sed la medalo havas ankaŭ duan flankon, Car : kiel ni tro-

vos korespoiidanton ?
Respondo al anonco en internacia Esp-o gazeto (kiel ekz.

« Heroldo ») gajnas la plej simpla vojo. Tamen gij ofte ne utilas.
Supozeble la anoncinto estas supergutata per tiom da proponoj,
ke tute ne estas eble al li, sciigi la ne elektitajn, ke « bedaŭrinde »
li ne povas akcepti C.'itijn proponojn, kvankam en momento de op-
timismo li promesis en la anonco : « Respondo garantiata ».

La sama sorto atendas tiujn, kiuj akceptas sukcesigi leterves-
peron : unu el cento, eble, trovos tie korespondanton. Kiel doma-
ge, sed saintempe, kiel gojige ! Car tio pruvas, ke multnombraj
samideanoj avide deziregas korespondi : stifiCos, ke unu trovas
Ja alian.

Sereu do, anoncante vi mem en internacia Esp-o gazeto !
Forsavu vin tiamaniere de senkuragigo, kaj zorgu, ke en vi

ne pereu Esperantisto !
Motte Domont.
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"GENERALA LIGKUNVENO — okazos en Gent, dimanĉon, la
19-an de marto de la 10-a matene, en Elckerlijk, Korte Kruis-
straat 3. Ni insistas por ke ĉiuj niaj sekcioj sin reprezentigu
per delegitoj kaj bonvenigas ĉiujn interesiĝantajn liganojn.

TAGORDO :
1) Raporto pri la antaŭa laŭstatuta kunveno;
2) Nia 10-a kaj jubilea kongreso en Antwerpen
3) La eksiĝrajto de ligestraranoj
4) Enoficigo de nova redaktoro
5) iganĝoj al la Statuto
6) Diversaj komunikoj kaj ronddemando
JARLIBRETO — Pro nesufiĉaj antaŭmendoj ni devas

rezigni la eldonon de jarlibreto de Fl. L. E. La aperonta «Ant-
verpena Kongreslibro» ĝin anstatailos.

PAROLADO PRI ESPERANTO EN N. I. R. — La 15-au
de marto, de la 14-a kis la 14. 20-a horo, okazos dum la «porlern-
ejaj elsendoj» (schoolradio) parolado pri Esperanto.

GRAVA ATENTIGO. — De la 3-a ĝis la 13-a de marto
S-ano G. Debrouwere, sekretario de Fl. L. E., estos en ekster-
lando. Li petas ĉiujn korespondajojn por Fl. L. E. direkti dum
tiuj tagoj al la kasisto : A. De Keijzer, Vlaamsche Steenweg 70,
Brussel. Dum la samaj tagoj la servoj de Flandra Esperanto-
Instituto ne funkcios.
Kun 1. T. T. Tra nropo

I. T. T. estas la komencaj literoj de l'angla nomo «Interna-
tional Tramping Tours» kio signifas Esperante : Internaciaj
«piedaj» vojaĝoj. La celo kaj idealo de I. T. T. estas parencaj
al Zamenhofaj, nome : krei novan, fratan atmosferon de ami-
keco kaj kompreno inter la diversaj popoloj kiuj vivas dividitaj
pro la multnombraj limoj. Paco estas ĝia granda kaj ĉefa celo,
samkiel por la Esperantistoj.

I. T. T. estas fondita antaŭ proksimume dek jaroj de angla
doktoro, profesoro ĉe la universitato en Leeds. Dum la somero
1930 li piedvojaĝis kun edzino kaj kelkaj amikoj laŭlonge de
Rejno en Germanujo,vizitante la junulgastejojn. Tiamaniere
intime kontaktis kun la loĝantoj de la lando kaj ekhavis tre
bonan impreson pri la postmilita vivo en Germanujo. Konsta-
tinte, kiom da interesaj spertoj tiu mamultekosta vojaĝo havigis
al ili, eĉ multe pli ol kiam oni loĝas en riĉaj hoteloj, la anglaj
amikoj elpensis helpi pli multajn homojn fari same kaj la
postan jaron jam pluraj el la partoprenintoj gvidis malgran-
dajn grupojn. Rapide kreskis la membraro de la I.T.T. - movado.
Unu post la alia la landoj malfermis sin antaŭ' la interesiĝantaj
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«piedirantoj». De multaj jaroj ĉiusomere, de Pentekosto gis
la fino de septembro, proksimume 70 grupoj de po 10 ĝis 20
gepartoprenantoj piede travojaĝas aŭ trabiciklas preskaŭ
ĉiujn landojn de Eŭropo.

Tia granda sukceso nur estis ebla dank'al la multega laboro
de la amikoj de la movado, kiuj tute senpage organizas kaj gvi  -

das la karavanojn. Nur kun dorssako kaj armita de pezaj ŝuoj
komenciĝas la aventuro ! Horo post horo, tago post tago, ad-
mirante la belajn pejzaĝojn,mt•ntojn, lagojn, riverojn kaj ur-
bojn, ŝeréante kaj babilante kun la kamparanoj oni promenas
sub la varmaj sunradioj - kaj kelkfoje sub la pluvo ! bruniĝas
kaj ĝuas de simpla vivo kaj vespere, laca, oni ripozas kuri
aliaj amikoj en gastama junulgastejo aŭ malgranda hotelo,
eble ankaŭ en montkabano aŭ, kiel en Danujo, en popolaltler-
nejo.

En granda urbo oni renkontas tie loĝantajn amikojn de
I. T. T. kiuj kapablas montri pli bone ol gvidanto la arttrezorojn
de sia hejmurbo.

Sed ne nur la spertoj, kiujn oni havas survoje estas inte-
resaj, ankaŭ la vivo en la grupo kun plej diversaj homoj de
plej diversaj nacioj alportas distron kaj instruon. Ofte en tiaj
internaciaj rondoj oni havas okazon pridiskuti interesajn pro-
blemojn pri popoloj, kutimoj, pri arto kaj kompreneble ankafi
pri politiko, ĉar, kiu, eĉ en libertempo, povus forgesi la grandajn
problemojn de nia tempo, kiuj maltrankviligas la mondon ?
I. T. T. ne estas politika movado kaj en ĝiaj vicoj ĉiu homo, de
ĉiu aĝo, lando, raso aŭ kredo estas bonvena. Nura postulo
estas, ke oni kapablas iri la indikitajn 5, 6, 7, horojn potage.
ĉiu grupo havas gvidanton, kiu konas la landon kaj ties ling-
von kaj kiu klopodas interkonigi la antaŭ kelkaj tagoj ankoraŭ
fremdajn kunvojaĝantoj.
ĉu vi ŝatas partopreni en iu el niaj vojaĝoj ? Se vi havas for-
tajn krurojn, ne timu ! Cetere ankaŭ tie vi povos fari bonegan
propagandon por via kara lingvo Esperanto, inter malfeliĉa j
Angloj kaj Francoj kiuj ne kapablas sin esprimi en fremda
lingvo kaj kiuj baraktas por komprenigi sin.

Certe vi trovos kontentigon de via anno por aliaj popoloj
kaj de via intereso por la beleco de aliaj landoj. Tial I. T. T.
tutkore invitas vin al siaj interesaj kaj malmultekostaj voj:::,-
ĝoj, por ke proprokule vi admiru la belecon de nia kontinento !

M. A.

X-a Jubilea Kongreso de Flandra Ligo Esperantista
ANTWERPEN, 27-28-29 Majo 1939.

ARANO DE LA LLTNDO. — S-ano Lodema jam tiel ter-
vore laboris, ke la lundaj aranĝoj estas jam tutpretaj : boata
ekskurso sur la plej bela parto de Skeldo kaj lunĉo sur «St. An-
neke». Poste : amuzoj sur la lunĉloko mem kaj lastlaste
al la fama pentekosta foiro - ĝis laciĝo !
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Prezoj dëmokratet)
Ekskurso 	 frs. 10.-- (eniro en St. Anneke enkalkulita
Lunĉo 	  frs. 10.-- (servmono ne enkalkulita)

Tujaj alijoj estas ege dezirindaj pro administraciaj kialoj.
En la sekvonta numero de F. E. aperos speciala artikolo de

S-ano. Lodema pri tiu lunda gaja kongrestago.
L. K. K.

LA ANTVERPENANOJ, ORGANIZANTOJ de nia Xa.
En mia unua artikolo, nomita nur tradicirespekte : «Ant-

verpeno la urbo de nia Xa.», mi diris ke mi ne skribos pri la
urbo sed pri la enloĝantoj, kaj mi jam konfesis mian kredon lno
tiuj enlogantoj estas «adorantoj de la larĝeco» laŭ' du vidpunk-
toj. Kaj en ĉi artikolo mi parolos pri la unua : la larĝeco
materia vidpunkto.

Mi legis iam en la semajna gazeto «Cassandre», sub la
kutima rubriko «Climat d'Anvers», ke en Antverpeno oni ŝatas
larĝajn stratojn kaj nomas «stratoj» vojojn, kiuj jam estas
sufice larĝaj por esti bulvardoj, ŝoseoj aü aleoj. Se la miro pri
tiaj ŝosedignaj stratoj estas tipa por Bruselanoj, kiuj noma.s
«Avenue» simplan strateton nekonatan, ĉar sonas pli efike, Ja
fakto tamen estas vera ke ni ŝatas larĝajn stratojn kie oni
povas promeni per grandaj paŝo j, stratoj kun grandaj konstru-
aĵoj, kiujn oni povas montri per larĝaj gestoj.

Car ankaŭ la gestoj estas cirkonstancoj, kiuj ebligas lar-
ĝecon, ni ŝatas ilin, kaj tutspeciale la larkajn. Kaj se ni estas
ĝojaj aü melankoliaj, ekcititaj aü malkuraĝigitaj, ni tion tra
dukos per la ekstremaj movoj kiuj esprimemas tiujn anim-
sentojn, eĉ se tiuj sentimentoj ne estas eksterordinare fortaj.
Estas kvazaŭ ni ĉiam volas ampleksi tiom da aero kiel ebie,
same kiel nia haveno ampleksas kiel eble plej multe da divers-
naciaj ŝipoj.

Sed tiujn ampleksemajn gestojn akompanas ampleksema
voĉo. Antverpenano pli laŭte parolas ol kutimas aliajna urbano.
De tio rezultas ke Antverpenano vidiĝas kaj aildiĝas jam de
malproksime, eĉ en siaj plej larĝaj stratoj. Pro tio oni kompr(t-
neble diras ke la Antverpenano ĉiam volas montri sin, esti sur
la unua plano, nu  emas fanfaroni.

Mi ne diros : ne, sed mi ankaŭ ne diras : jes. Car la Ant-
verpena fanfaronado ne estas sekvo de la fakto ke Antver-
penano volas ĉiam montri sin, sed ambaŭ faktoj estas sekvoj de
lia larĝecemo. Ni ja ne sole montras nin mem, sed ĉion, kion
ni posedas.

Ni ne sole ŝatas la monon, kiel ĉiu ŝatas ĝin, ĉar ki estas
mono, sed ĉar per la mono oni povas havigi al si multajn objek-
tojn montrindajn. Ni pli ŝatas riĉaĵojn ol riĉecon. Kaj
ĉio plaĉas al ni tiuj riĉajoj el kiuj klare kaj nedubeble videbli-
'gas ke ili estas riĉaĵoj, kaj ke ili do povas esti montrataj el
kiom eble plej da personoj kun kiom eble plej da admirŝan-
coj. Tenas tial la unua rango la diamantoj.
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Psikologie do ne estas hazardo ke Antverpeno estis la unua
granda centro de la diamantkomerco, kaj ke Antverpenano el-
trovis la pomon de la brilianto, kiu estas la plej brila formo de
la diamanto.

Vi jam komprenis ke la «larĝecemo» implikas la multon
kaj la grandon. Tial Antverpeno estas la patruja urbo de la
sekvantaraj iroj festaj. Tiel ni montras nin en granda aro de
multaj personoj. Kaj se tiuj personoj ankoraŭ' montras siajn
riéajojn, tiam centrigas la esenco materia de la antverpena
karaktero. Tial la Antverpenanoj restis tiel longe fidelaj al la
«Landjuweel», la granda ĉiujara sekvantaro, kiu daŭris plurajn
horojn, montris ĉiujn riĉajojn nunajn kaj historiajn, fremdajn
kaj enlandajn. Kaj inter la multkoloraj flagoj silkaj, homoj en
riéaj historiaj vestajoj portis reprodukciojn  de la plej
famaj juveloj de la tuta mondo.

Tio almenaŭ estas pure antverpenana !
Kaj kiam post tia sekvantaro la tuta Antverpeno sentas sin

laca, varma kaj soifa, oni elspezas multan monon, ĉar mono,
estante nur ilo por esti bone elspezata, devas esti disĵetata
kun larĝa gesto rega.

Mi ne devas aldoni ke ni tiam elspezas nian monon por
biero ! Estas ja la plej bela okazo por fari larĝajn gestojn.
Sed kiam oni large elspezas monon je tiu celo kaj maniero, la
stratoj rapide pli kaj pli grandigas, la movoj pli kaj pli lar-
ĝigas kaj la voĉoj pli kaj pli laŭtigas. Tiam ni vivas en vere
antverpena gojo, t. e. kojo kun granda bruo. Tio ankoraŭ estas
maniero por «largecemi». Sed Antverpenano bierobligita ĉiam
restas Antverpenano, kaj mi povus rekomenci same verame tiun
tutan saman artikolon, aldonante nur multe da «tre» kaj da
«ege»

E. V. 

devige, ĉu ne devige, dum la lerneja tempo. En kelkaj landoj
ni notis gravajn venkojn tiurilate, precipe dum la lasta tempo.

Konklude, ni povas diri ke jam miloj da infanoj lernis
Esperanton.

Sed, kio restis ? Kiom el tiuj infanoj poste plifortigis la
vicojn de la fervoraj batalantoj ? Kiom el ili restis fidelaj
al la movado ? Treege malmultaj ! Kaj ni facile povas trovi la
kaŭzon. Post la lerneja tempo, estante ankoraŭ tro junaj,
ili ne alikas al la ekzistantaj organizoj, ĉar en ĉiuj tiuj orga-
nizoj regas la spirito de plenkreskuloj. Se ni volas konservi
la fruktojn de la ekzistantaj infankursoj, multobligi tiujn
kursojn, kaj fine atingi la celon «Esperanto en la lernejojn»,
nepre necesas grupigi tiujn infanojn, ligi ilin al organizo kiu
korespondas je ilia spiritostato, kaj tiel daŭre interesigi ilin
al nia movado.

Tial ni fondis la pasintan jaron, la «Tutmonda Junular-
organizo» 'n (T. 	 0.)

Ni, tio estas kelkaj esperantistoj kiuj komprenas la gravan
rolon de la junularo en nia rnovado, ĉeestis do la unuan inter-
nacian junularkunvenon, kiu okazis en Groet. (Nederlando)

La celo de tiu T. J. 0. estas : grupigi la gejunulojn (n
propra organizo kaj ligi ilin al la esperanta movado. Tiel ni
povas esperi ke multaj restos fidelaj kaj fariĝos fervoraj la-
borantoj. T. J. 0. ne havas sekciojn ; éiuj anoj individue alias
al la organizo pere de la peranto (loka) kaj de la ĉefperanto
(landa aŭ nacia)

«Juna Vivo» fariĝis la organo de la organizo. La abonkotizo
estas 17 fr. Plenkreskuloj kiuj deziras sekvi tiun junularmo-
vadon pagas la saman kotizon, Por ebligi simplan subtenon de la
organizo, la estraro eldonis specialajn kartojn ; aĉetante unu
(6760 fr.) oni farigas simpatianto.

Ĉi tiun jaron la «Internacia Junularkonveno» okazos en
Tervuren, de la 7a. gis la 14a. de aŭgusto. Je la tagordo : granda
kaj malgrandaj ekskursoj, ludoj en la arbaro, teatraĵetoj, kon-
kursoj, popoldancoj, k. t. p.

La kotizo por la gejunuloj por tutsemajna partopreno estas
112 fr. (ĉio enkalkulita : loĝado, mangado, ekskursoj, k. t. p.)

Por propagandi tiun kunvenon la organizo disponas pri
belega filmo de la pasinta jarkunveno. Tiu filmo ankaŭ
tre tailo.bas por ne - esperantista publiko. Mi ege instigas
ĉiujn sekciojn organizi filmvesperon kaj montri tiun filmon
al esperantistoj kaj ne - esperantistoj. La filmvespero estos
bonega propagando por la junularkunveno kaj por Esperanto.

La luprezo estas 25 fr.
Ni veráajne disponos pri la filmo ek de aprilo. Ĉiujn infor-

mojn rilate la junularorganizon demandu al f-ino Den. Decavele,
éefperantino de T. J. 0. , - Tuinstraat 26 - Harelbeke.
(poŝtéeknumero 4533.92)

H. R.
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Por Nia Liga Flago 	JEU
Sumo de la antaŭaj listoj 	 fr. 1.605,30
Sekcio Gent (Roeland) 	 fr 	 20,00 

Esperanto kaj la Junularo 	 .■••

Jam duin pli ol 50 jaroj la samideanaro laboras kaj orga-
nizas. La finan venkon ni jam ne atingis, tamen, ni povas esti
kontentaj pri la rezultatoj : en ĉiujn mediojn la ideo de nia
movado enpenetris ; ĉie i estas dissemita kaj ĉie ĝi kreskas.

Dum jaroj jam oni laboris por atingi la junularon, sed,
bedaŭrinde, konstantajn rezultatojn oni preskaŭ ne atingis.

Multaj geinstruistoj sin oferis kaj sukcesis organizi kut.-
sojn en lernejoj ; tiujn kursojn ili ofereme gvidis post la Ier-
nejaj horoj. La sukceso de tiuj kursoj montras ke la junularo
kapablas sin interesi pri Esperanto.

En multaj lernejoj, Esperanto estas fako instruata, ĉu 
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K o g
BRUG 0.

Pregejoj, kapeloj,
Turetoj, kasteloj,
Belecinonumentoj,
Kadukaj tegmentoj.
En C:hij stratetoj
Koncert' de kvictoj.
Pontetoj antikvaj,
Ddinet6j ohlikvaj.
Dorinemaj kanalj
Tra ravaj kvartaloj
Kaj jen kaj jen cigno
Vagnagas kun digno.
La - griza Belfrido
Kun grava memfido
Gardadas maieste
Kaj veras gc.'ijfeste
Sur aĵojn, personojn
Sonorilarsonojn.
Carmega ii rbéto,
Oh, song' de poeto,
Mi arde vin amas
Kaj kore aklainas.
Vi .estas notbela,
Vi, Brugo la bela !

F. V. Douw.

resurboj
ANTVERPENO

Tre largaj aleoj,
Kinejoj, muzeoj,
Staniol kaj placoj,
Teatropalacoj,
Hoteloj, bulvardoj,
Strataeoj, mansardoj.
Pa rkegoj f reoin braj,
Kafejoj sennombraj,
Viroj tre spritaj
Kaj kosmopolitaj,
Bieroj kaj vinoj
Kaj belaj virinoj.
Kaj muroj sen fi naj,
Ronkadoi maginaj,
Fajfad de sirenoj,
Grincantaj katenoj
De gipoj kaj gruoj
lnfero de bruoj !
Urbeg' de laboro
En plena vivgloro,
Miksal' de gotiko
Kaj novestetiko,
Tutmonda haveno,
Jen, Grand-Antverpeno !

F. V. Dorno.

N E.KRO LOGO
Subite mortis en Nashville ( Usono ), kien li vojaĝis antaŭ

dek monatoj por studi en Scaritt College, ab. 44 jarojn

Pastro Th. Kerremans
Li aniĝis dekomence al Flandra Ligo Esperantista kaj por-

tis nian rganizon en la koro. Tre ofte li helpis forigi la mate-
namn malfacilaĵojn kiujn nia organizo en la komenco renkontis.
Dum nia 7-a kongreso en Gent li gvidis diservon kun E-prediko
en la evangelia preĝejo. Li estis humila kaj fidela ligano. Ni
honoru lian memoron.

Al lia funebranta familio ni prezentas niajn plej sincerajn
kondolencojn.

	 , •
Ciuj pacamantaj esperantistoj rememoros le gloran mor-

tinton
Papo Pius XI

kiu pro sia kuraĝa batalo por la paco meritis la profundan
dankon ne nur de la katolikoj sed ankaŭ de la tuta kristanaro
kaj homaro. Pius XI bone komprenis la pacigan influon de
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neŭtrala internacia lingvo kaj konsekvence favore juĝis pri la
divastigo de r.speranto.
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LA XIa. NEDERLANDA ESPERANTO - KONGRESO.
La Esperanto-kongreso de la neŭtrala nederlanda Esperan-

to-unuiĝo «La Estonto Estas Nia», sekcio de la «Internacia
Esperanto-Ligo» okazos ĉi tiun jaron duin la Paskotagoj
Roterdamo.

Tiu ĉi granda, internacia havenurbo tre taŭgas por okazigi en
ĝi Esperanto-kongreson. Ne nur ĉar ĝi estas internacia urbo,
sed ankaŭ ĉar gi estas facile atingebla por eksterlandanoi,
speciale por Angloj, Belgoj kaj Francoj. La roterdama L. K. K.
do atendas, ke multaj fremduloj vizitos la kongreson.

ôi okazos en la bela salono de la restoracio de la Zoologia
Clardeno. La konobTesanoj do povas dum la paŭzoj tramigri la
ĝardenon kaj admiri la abundan kolekton da bestoj kaj la
belegajn plantojn kaj arbojn el ĉiuj partoj de la mondo, kiuj
kreskas kaj floras en la grandaj varmdomoj.

La programo estas tre alloga.
GAZETO DE LA AMIKOJ DE E. R. B. — estas nova or-

.

gano eldonita en Bruselo kaj dediĉita al propagandO kaj kun-
laboro. Provnumerojn oni petu al la redakcio : Leuvense/,e
Steenweg 649, - Brussel.
Esperanta Lingva Komitato Akademio

...r--aemazaua.

Listo de difinoj de vortelementoj.

(daCifigo)
-- 1. supera lernejo, universitato;

2. oficiala societo de seiencistoj, li-
teraturistoj aŭ artistoj.
1. aĉeti kiel eble pfej grandan
kvanton de iu komercaĵo por plial-
tigi gian prezon
2. proprigi al si, kaŭzante nialitti-
Jou al aliaj.
parazita besto el la klaso de arak-
noidoj (Acarus).
plirapicligi kaj samtempe helpi, suk-
cesigi.

----- 1. plilaŭtigo, plifortigo de la voĉo
sur unu silabo de vorto aŭ sur par-
to de frazo
2. aparta parolmaniero, kin distin-
gas freindulon a1 loganton de spe-
ciala regiono
3 insisto pri la aparta graveco de
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69. akadeini' (s)

70. akapar' (v Ir)

71. akar' (s)

72. akcel' (v tr)

73. akeenr (s)



certa punkto.
1. konsente ricevi ion, kion oni do-
nas aü proponas
2. lasi vizitantojn eniri en la do-
mon
3. aprobi, konsenti pri
4. al preni, ricevi.

- iteCefa, flanka.
neatendita okazaĵo.

rabobirclo el la familio de falkoi,loj
(Astur palumbarius).

- havigi al si per laboro, penado.
= saluti, akcepti, aprobi per lavoraj

krioj.
= patologia ŝvelaĵo de la haŭto.
= 1. iri kun in aŭ io ;

2. kut-Mali per muzikilo kun in.
= 1. samtempa harmonia sonado cie

kelke da sonoj
2. hartnonio, rezultanta
naj opinioj.;
3. gusta konveneco inter aferoj.
cirka gimnastika artisto.
1. havanta maldikan tranC.tan ran-
c:on
2. havanta pikai ;Anton
3. kiu forte e!,scitas la sentojn
4...evera, mahnilda.
insekto el la sulbklaso cie °dopte-
roj, cietruanta la grenojn (Acridium,
Pachytylus).

▪ 1. rekta linio, eirkaŭ kiu, efektive
aŭ image, turnigas korpo

cilindroforma stango, eirkaŭ kilt
turnigas rado aií maŝinparto
3. centra linio, Cirkaŭ kittpli aŭ
malpli simetrie grupigas sistemo.

=- kavaĵo sub la artiko de la gultro
kaj brako.
1. parto de dramo aft komedio, en-
havanta kelke da scenoj
2. oficiala dokumento, atestanta
fakton.
1. kiu produktas, laboras, agas
2. kilt gramatike espritnas agon
3. kiu prezentas la pozitivan par-
ton de propraĵo.

= artisto, ludanta rolon en teatraĵo.
liberigi de 'natura feto el la ute-

ro.
kazo de la deklinacio en diversaj
lingvoj, kiu esprimas la rektan kom-
plementon de verbo aŭ la celon de
movo.
hernia kombinaĵo de hicirogeno kaj
oksigeno (H2 0), fluiclaio, kin far-
mas-la marojn, lagojn kaj riverojn.
1. prepozicio, montranta direkton
kaj celon de movo
2. prepozicio, uzata por esprimi la
dativon, montrante la destinon cie
ago
3.- prefikso, esprimanta direkton de
movo aŭ destinon cie ago.

= kantobirdo el la familio de koniros-
troj (Alaucia).
birdo el la familio de halcionicloj
(Alcedo).

= 1. diferenca, malsama, ne egala
2. dua el du personoj aŭ grupoj.

= speco de norda cervo kun largaj,
plataj kornoj (Cervus alces).
1. ne malpli ol ;
2. eble aliaj, sed ne.

- mondonaco al malrieulo, kin petas
por tio.

AALST. - Pioniro. - La 14-an de jan. s-ano Roose el Brugge . paroi-
adis en nia mezo pri la vivo de nia Majstro kaj pri la Interna Ideo de
Esperanto. La parolado estis interesa kaj la paroladisto elokventa ; ni
vere guls. Poste-ni intime kunsidis kaj dancis.

La 15-an de februaro ni montris E-filmon pri internacia kunsten°
Esperantistoj en la altlernejo de Helsingor, Danujo.

ANTWERPEN. - Flandrento Grupo Esperantista. -- Je la 18-a de
Januaro okazis nia unua letervespero de éi tiu jaro, kaj i estis vera
sukcesego ! Ni ja ricevis proksimume cent korespondajojn el dekok
landoj de Eŭropo, Ameriko kaj Atriko !

Dum la kunvenoj ni denove ekfaris kelkajn ekzercojn lingvajn el la
monata. revualdono «Flandra Studanto» ; ankaŭ ni rekomencis niajn kant-
horetojn, kaj jant ni konas novan esperantan kanton «La Svanrivero»-n,
negran baladon usonan.

La li -an de februaro nia grupo veturis a/ Eindhoven, Nederland°,
por éeesti la amuzan feston, organizitan de la aktiva grupo tlea. Kom
preneble ni ege amuzis nin inter Oom da gesamideanoj !

La 15-an de la sama monato fraŭlino J. Terrijn el Gent en nia klit-
)» prezentis filmon pri la interesa temo «Gent - Arturbo». i akiris
viglan aplaŭdon pro sia agrabla paroladeto.

74. akcept' (v tr)

75. akcesor (a)
76. akcident' (s)
77. akcipitr' (s)

78. akiri (v tr)
79. aklam' (v t•)

80. akn' (s)
81. akompani (v tr)

82. akord' (s)

83. akrobat' (s)
84. akr' (a)

85. akriir (s)

86. aks' (s)

87. aksel (s)

88. ake (s)

89. aktiv' (a)

90. aktor' (s)
91. akuŝ' (v ntr)

ei konm-

92. akusativt (s)

93. akv' (s)

94. al (n)

95. alaŭd' (s)

96. alcion' (s)

97. ah' (a)

98. alk' (s)

99. almenaŭ (n)

100. alinoz' (s)
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BRUGGE. — Paco kaj Justeco. — Nia sekcio komencis sian vintran
agadon, verdire iorn malfrue ! Saŭdon la 19-an de jan. nia pres. propaga.ri-
de parolaclis antaŭ interesa publiko pri «Enkele beschouwingen over E.
rol en beteekenis der E-beweging in de hedendaagsche stroomingen». Tiu
parolado igis vera sukceso : la junulgastejo, kie gi okazis, estis plenplena.
Helpe de la materialo de la migranta ekspozicio de Fl. L. E. ni efikplene
organizis malgrandan ekspozicion. Dum tiu propaganda kunveno ni pol.
La unua fojo ekspoziciis nian sekcian flagon kiu tre bele aspektas. Tiuri-
late ni multan dankon áuldas al la farintinoj kaj tutspeciale al nia mem--
brino M. Vincke.

La kurso kiun ni malfermis la 26-an de jan. renkontis grandan sukce-
son : 38 kursanojn ni enskribis !

BRUSSEL. — Nia Estas La Estonto. -- Post likvido de la flandra
societo «Breughel» kaj la fermo de nia sari-mot/la kunvenejo, nia sekcio
spertis malfacilajojn por trovi novan ejon kiu same tatigus por, en aparta
salono, hejrnece kunsidi aŭ kursgvidi kaj en kiu ni disponus pri nia libro-
áranko. Finfine ni instaligis en «Vlaamsch Huis», la konata flandra ejo
kiu trovigas sur la granda placo kaj en kilt ni disponos pri aparta saloneto
kaj eventuale pri festsalono. Niaj membroj do bona notu, ke ni regule
kunvenas èiusernajne de la 20-a gis la 22-a en «Vlaamsch Huis» !

La malfacilajoj kiuj rezultis el la San& de kunvenejo, estas la
kaŭzo, ke nur en februaro ni povis komenci nian vintran agadon. Nia
prez. komencas kurson Ia 20-an de februaro en nia nova ejo. La lecionoj
okazas éiun lundon kaj jaŭdon de la 19-a gis la 20.30-a horo. Centoj
plaéaspektaj varbfolioj kun efika teksto ni disdonis. Venontan monaton
ni raportos pri la rezulto de nikt.] klopodoj ; ni esperas ke tiu rezul,o
estos proporcia al nia varblaboro.

Pasintan monaton ni kun plezuro ricevis de la provincestraro nian
èiujaran monan subvencion.

Ni memorigu, ke nia sekcio jam de multaj jaroj aligis al «Vlaamsch
Verbond voor Brussel» ; dum nia jarkunveno ni unuanime decidis reno-
vigi nian aligon al tiu organizo.

KORTRIJK. — Konkordo. La 8-an de februaro, la estraro de nia
sekcio estis jene elektita : Prezidanto : s-ano Debrouwere - Vicprezidan-
to : s-ano Geeraert. - Sekretariino : F-ino G. Decaluwe. Komitatanoj
f-ino Pigou kaj s-anoj Mullie. Maelfait kaj Merckx.

Kontraŭe al la komuniko publikigita pasintmonate, nia jara festo
okazos en «Vlaanisch Huis». Groeningestraat, dimanée la 5-an de marto,
je la 5-a horo. Okazos prezentado de la teatrajo «Kia Miksajo:» kaj bak).

MOL. — Antaften maráas ni. — Dimanéon la 29-an de jan. nia sekcio
arangis tre interesan E-tagon. Je la 11-a okazis la akcepto de la gastoj
kiujn nia pres., s-ano Clayes, tutkore bonvenigis. Poste ni multope faris
interesan viziton al la moderna litkovrilfabriko de la firmo Van Doren.
En la Flandra Domo sekvis komuna tagmango kaj, post vizito al belega
ekspozicio, okazis la festvespero. La teatrajo <,La Unua», verkita cle nia
vicprez. s-ano A. Vos, akiris multan sukceson kaj la roluloj estis ofta
aplaŭditaj. Je la 20.30-a okazis intima kunesto kaj la konataj «Kvar Ma-
trozoj» zorgis ke ga.jeco konstante regis en nia verda mezo. Bedaŭrinde
ke ne pli da sekcioj respondis al nia invito !

RONSE. — La Paca Stelo. — Malgraŭ multaj malfacilajoj ni kurag--.
fosas nian sulkon ! IVIultope ni éeestis la kursan finfeston en Gavere
kie kursgvidis s-anino Nedergaard.

Jam nun ni eklaboras al la pretig-o de nia granda ekspozicio
okazos en junio. Jam nun ni .invitas éiujn liganojn al tiu ekspoziido
KIU ESTOS LA PLEJ KOMPLETA KIU IAM OKAZIS EN LA LANDO!

Ni instigas kaj ni daŭrigos instigi éiujn sekciojn de Fl. L. E.
tiun unikan ekspozicion. III vare ne bedaŭros !

La unuan merkredon de rnarto okazos nia kz-i.ntvespero kaj Ia.
venontan monaton ni okazigos nian unuan ekskurson de la sezono.

Antatien «Pacstelanoj» é iam antaŭen por via sekcio !
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TURNHOUT. — La Turnhouta Espero. — La sukceso de nia pasint-
jara festo instigas nin denove ca ganizi grandskalan feston. Tiu éi festoolcazos la 19-an de Marto en nia ejo Scala» Warandestraa.t.

Nia sekcio áparos nenion por prezenti jenan interesplenan programon
10h. Kunveno en nia ejo ,Scala» Warandestraat ;
11 h. Vizito al la beginejo sub sperta gvidado

1 h. Tagmang,-o en la ejo je la prezo de fr. 12,50;
2% h. Vizito al la belega. éefpregejo;
4 1,4 h. Festkunveno. - Balo.
Ni éiain estas je la dispono de tiuj sekcioj kiuj ne ricevus invitleteronpor doni pluajn detalojn pri tiu festo

Redakcia leterkesto.
JENAN INTERESAN SUGESTON NI TROVIS EN «LA

GRAFO» : — Por kontentigi la multnombrajn verkemulojn en
Esperantujo, ni interkonsentu pri tio, ke E-verkaĵo estu publi-
kigita nur unufoje. Tio estas atingebla, se oni aplikas tailgan
sistemon . Ekzemple : kion oni ensendas al iu redakcio,
estu uzita aliloke kaj la redakcio regule sciigu, ĉu la ensen-
daĵo taŭgas por enpresigo. F. E. pere de «Redakcia Leterkesto»
sciigos estonte ĉu ensendita kopio jes aŭ ne estos uzata.

La Redaktoro.
wimen

NOVAJ PROBLEMOJ. — Ni donos por ĉiu bona solvg
unu poenton. 25 poentoj donas rajton al unu premio. Ensendu
la solvojn kun nomo kaj adreso kaj gluu la konkurskuponon.La difinoj kun (R) estas radikvortoj. La solvoj estu sendatajantaŭ la 5a de Majo 1939 rekte al Sro F. VOLDERS, 2 Nethen-
straat 46, Antwerpen.

PROBLEMO 70 	 LITERENIGMO
La tuta frazo ekzistas el 46 literoj kaj estas konsilo al la Flandraj

Esperantistoj.
41 - 10 - 22 - 45 - 29 - 1 - 26 - 31 	 honorinda virino. (R)
33 - 4 - 13 - 8 - 46 - 3 - 29 - 9 — malhonorinda viro. (R)
34 - 14 - 28 - 11 - 40 - 17 - 24 = konata vigla flandra Esperantisto.
33 - 43 - 7 - 45 - 37 - 5 - 23 - 44 - 45 	 festotago. (R
27 - 2 -19- 20 - 42 - 15 = inalgojigi. tR)
16 - 5 - 12 - 39 - 25 - 13 = mortinta korpo. (R)
38 - 21 - 18 - 36 - 42 - 30 =-: butiko. (R)
32 - 3 - 35 - 31 = paradizo. (ft.
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KUPONO

POR LA 70.

KONKURSO

KUPONO

POR LA 71a

KONKURSO

Internationa Tramping Tours

INTERNACIAJ

VOJAö0d1 por

PIEDIRANTOL

V 0J A ĜOJ 1939:

Anglujo Skotlando — Mando Norvegujo — Svedujo — Da-

nujo — Nederland° — Belgujo	 Gernumujo Aástrio — Fran-

cujo — Svislando	 Italujo — Yugoslavujo — Rumanujo  — Ce-

hoslovakujo.

Neprofitcela movado laboranta por Paco. — Organizas inter-
naciajn karavanojn de piedirantoj kaj biciklistoj al preskaií C iu
lando de Eilropo por unu Mi du semajnoj je plej malmultekostaj
kondiĉioj.

Se vi deziras pasigi belajn kaj interesajn feriojn, vojagu per
1. T. T . duin venonta somero !

Petu detalojn kaj programon, skribante al urm el la sekvin-
tal adresoj

A. M. Willems
« La Brise » Legrandlaan,
Breedene a. Zee

België.

Hou. Secretary 1. T. T.
6, Bainbrigge Road,

Leeds 6,
Engeland.

1. T. T. 	 Konigos 	 al viEsperantistoj 	 landojn kaj popolojn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 23 4 5 6 7 8 9 1011  1 2 13

HORIZONTALE. -- 	 1. - Vojaganto por plezuro. 2. - Rapide iri.(R)-tre
malgranda parto. 3. - Hararo sur la mentono. - Multaj membroj. 4. - Ne
povante paroli. (R) - aplaŭdo. (R) - movigo cie akvo. (R) 5. - Prepozicio.
pron. pers. - virino. (R) 6. - Partoj de semajno. - devenigi vorton de alla
7. - Vazo (R). - kaŭzi lacecon.(R). 8 - Ekunuigi du metalojn. - movado
en akvo.(adverbo) 9. - Artikolo. - posesivo. - rnari. (R) 10. - Multfoje.
(R) - denuncio. 	 nevariebla pronomo. 11. - Kapparto. 	 propono.(R)
12. - Korpparto. (R) - loko 13. - Kiu kudras vestojn.

VERTIKALE. — 1. - Vestajo. 2. - Peco da tero. - trinkajo. 3. - Dom-
besto.(R) - insekto.(R) - adverbo. 4 - Alta konstruaĵo.(R)  - birdo.(R) -
ckzisti.(R) 5. - Loko. - sufiksa - granda en vertikala direkto. 6. - Pro
dukto de la kokinoj. - skribilo. 7. - Adverbo. - membro.(R) - pron. pers. -
prepozicio. 8. - Havanta vinagran guston.(R) - kapparto. 9. - Havi en
la mano. - malgranda. - donaci ion al Diaĵo. (R) 10. - Metala. - demando
al Dio. - loko. 11. - Infano sen gepatroj. (R) - infana. - maro. 12. - Fruk-
to. (R) - laŭregula mangado. (R) 13 - La tuto de ĉio kio ekzistas. (R).

PROBLEMO 71 - - KRUCVORTENIGMO (ens. Sro L. HITYSMANS.)

MIK~111111~1

DU GRAVAJ KONSILOJ POR FIDELAJ ESPERANTISTOJ I !

1. Mendu viajn lotojn por la loterio.

2 Varbu anoncojn kaj membrojn.
-~522?11954
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DRUKKERIJ H. 8,.H. BRAEKEVELT
I AUE DRUKWERKEN VOOR HANDEL, ViREENIGiNG

8, FAMILIE (ROUW) • IMMER KEURIG DRUKWERK
AUTOMAAT-INRICHTtNG VOOR .GROOTE OPLAGEN

STATIEDREEF, 177 (TEL 1080) ROESELARE

OSTENDO
FLANDRAJ ESPERANTISTOJ

NOTELO METROPOLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj ĉambroj kun fluanta
akvo, varma kaj malvarma. Centra

hejtado. Lifto. Mitornobilejo. Kuire-

jo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ
S-ano Sn y kers hava:, la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas.

subtenu vian propran

libro-servon !

Ciujn Esperantajojn mendu
ĉe

Flandra Esperanto - Instituto

Magdalenastr. 29,	 Kortrijk

P. K. : 3268.51	 Tel. :1654

Presejo
"HOOGER OP"

Vrijheid 101.

Arendonk
lorgeme elfinita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe CamotBeschikbaar voor

ADVERTENTIE

11111■119.0.11. MMOIIIPO	

I

FRANS NEEFS-D'HELDT
Ca rnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkajoj.

Salonoj por societoj — Malvarmaj
mangajoj — Bonega servado.

jo de Flandretna Grupo Esperantista
(Sekeio Antwerpen de Fl. L. E.)

ĈU VI JAM LEGIS
la amuzan libron

La Aventuroj de L. R. M. Stultulof la Xa.
de F. V. DORNO

(La aátorn de « Kia illiMsajo»)
Kinn skribis la grava esp-gazetaro ?
Heroldo de Esperanto :.« Oi estas satiro, iuloke atinganta gis gro-
tesk° 	  Legado certe donos plezuron ».
Sennacialo : « La verketo entenas sufiee por amuzi duin kelkaj
horoj ».
Sur Posteno : « Oni legas eiam kun agrable-humora sento, ofte
kun rido sur la lipoj ».

PREZO : 5 fr.
Mendeble ce Flandra. Esperanto-Instituto.

rwr,yp..«

Presejo”HOOGER OP" Lavrijsen, Arendonk. Tel 52,
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